Bedrijf / Organisatie
Olround Bowlingcentrum & Prison Island Maastricht
Ondanks dat 'Olround Bowling' en 'Prison Island' Maastricht op twee verschillende zaken lijken,
horen ze echt bij elkaar! Twee verschillende leisure concepten die elkaar maar al te goed bijstaan
en aanvullen.
Bowlen, eten & drinken en 'Prison Island'. Of je nou met je vrienden, familie, collega's of met je
studiegenoten komt, voor elke samenstelling en groepsgrootte is er wat te doen.
Bij Olround werken we met de beste kwaliteit in producten, de nieuwste en meest innovatieve
technieken en middelen en staat service hoog op de vaandel. Hetgeen waar we naar op zoek zijn,
zijn mensen die weten hoe ze de "WOW factor" kunnen overbrengen, als het waar echte "Ollies"!

Functie
Allround bar- en bedieningsmedewerker

Functieomschrijving
Als Allround bar- & bedieningsmedewerker heb je een functie met een scala aan werkzaam- en
mogelijkheden. Of je nou in de receptie staat om mensen te ontvangen, de dranken bereidt in de
bar, de bestellingen opneemt bij de gasten, de mensen bedient die aan het bowlen zijn of als Prison
Guard de gasten instrueert en begeleidt.
Natuurlijk begin je bij het begin en is het aan jou of te kijken hoe ver je wilt groeien, wat je wilt
leren en hoe ver jij je wilt ontwikkelen. Iedereen begint met de basis horeca- en Olroundvaardigheden en

Soort dienstverband
Zowel parttime als fulltime, beginnende met een contract voor bepaalde tijd.

Wat wij van jou verwachten en de minimale vereisten
We werken met een twee wekelijks basisrooster. Nadat je bent ingewerkt spreken we samen af wat
je vaste dagen gaan worden. Er is een minimum maar meer mag en kan altijd in overleg.
- Minimaal drie diensten waarvan twee in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag).
- De feestdagen zijn nou eenmaal een essentieel onderdeel van de horeca en niet weg te
denken in deze industrie. We zijn 365 dagen per jaar geopend en elke feestdag komt dus
aan bod. Iedereen werkt minimaal één paasdag, één kerstdag en Oud of Nieuw.
- Minimaal 18 jaar oud
- Wonende in Maastricht of op fietsafstand van Olround & Prison Island Maastricht.
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CAO-conform salaris met mogelijkheid om door te groeien qua uurloon middels duidelijk
ontwikkelmodel
Gratis personeelseten, drinken EN bowlingles na sluit ;-)
Leermomenten en eventuele doorgroeimogelijkheden qua verantwoordelijkheden en functie
(indien gewenst en mogelijk)
Pensioen
Flexibele werkuren
Personeelskorting
Budget voor professionele ontwikkeling
Vakantiegeld
Een leuk, jong en gezellig team waarbij hard werken bij iedereen voorop staat

